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„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

 
Kiełpin, dnia 23 października 2020 r.  

Nr postępowania: ZP 1/2020 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  
kwoty 428 000 euro  

 
na 

 
 

DOSTAWA  OLEJU NAPĘDOWEGO  
DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁOMIANKI SP. Z O.O. 

 
 
 
 
 

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem miniPortalu  
 
 

 
 
 
 
 
 

         Zatwierdzam 
 Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2020/S 207-505709 
Identyfikator postępowania: e63b22c1-c391-410d-bef5-26338bdd3965 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z 
o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. Z administratorem można skontaktować 
się poprzez adres email: ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostawa oleju 
napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. nr ZP 1/2020 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
 
 
 

mailto:ado@kmlomianki.info
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SPIS TREŚCI: 

 

Rozdział 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Rozdział 2  Tryb udzielenia zamówienia. 

Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia. 

Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu  

Rozdział 5a Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

Rozdział 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

Rozdział 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział 9 Termin związania ofertą. 

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania ofert. 

Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 15  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 16 Wzór umowy. 

Rozdział 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział 18 Załączniki do SIWZ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.   4 | S t r o n a  
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.   
 
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 
Tel. +48 227513379 i +48 227512175 fax. +48 227513379  w 25 
REGON 01227136200000 
NIP 118-07-46-143 
E-mail: zamowienia.publiczne@kmlomianki.info, ePuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal posiadającą 

adres: /KM_Lomianki/SkrytkaESP 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://kmlomianki.info/  
Adres do korespondencji: Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki 
Adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx 
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428 000 
euro.  

2.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-
u: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 
zamowienia.publiczne@kmlomianki.info  

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.   
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
2.8. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy 

składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
2.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp. 
2.12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, u których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 
2.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.  
2.14. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z sukcesywną dostawą do 

siedziby Zamawiającego w szacunkowej ilości   720 m3. Zamawiany olej napędowy będzie 

wykorzystywany przez Zamawiającego wyłączcie do celów własnych. Kod CPV : 09134100. 

3.2.  Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą zablokowania 

mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://kmlomianki.info/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
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zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków atmosferycznych. Paliwo na 

okres przejściowy od 1 października do 15 listopada i od 1 marca do 15 kwietnia musi mieć 

temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C. Dla oleju napędowego, który 

ma być dostępny od 16 listopada do końca lutego, temperaturę zablokowania zimnego filtra  

nie wyższą niż. -20 °C.  

3.3.  Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.: 6:30-12:30. W uzasadnionych 

przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw również w innych dniach. 

Zamawiający będzie przekazywał zamówienie na dostawę kolejnej partii paliwa z 

wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed terminem realizacji dostawy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość z jednodniowym wyprzedzeniem wskazania innych godzin przyjęcia 

oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw. 

3.4. Zamawiający posiada stację paliw w postaci 3 naziemnych zbiorników. Czynności związane z 

przeładunkiem będą ciążyć na Wykonawcy.  

3.5. Przewidywana jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 5000 litrów i nie większa niż 

15000 litrów.  

3.6. Autocysterny Wykonawcy muszą być:  

3.5.1 pojemności umożliwiającej jednorazowy załadunek do pełna zbiorników do  
magazynowania oleju napędowego,  

3.5.2 wyposażone w atestowany i legalizowany przepływomierz do odmierzania ilości 
wydawanego paliwa, posiadający układ pomiaru w litrach przy temperaturze 
referencyjnej +15 0C, jak również rzeczywistą ilość paliwa, 

3.5.3 wyposażone w układ dystrybucyjny umożliwiającym przeładunek do zbiorników 
naziemnych, 

3.5.4 autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do 
przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).  
 

3.7. Wykonawca przed pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, 

że autocysterna, którą będzie dostarczane paliwo posiada legalizowany przepływomierz, 

dotyczy to również w przypadku zmiany autocysterny. 

3.8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed każdym rozładunkiem autocysterny komplet 

niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego oleju napędowego, zawierający co 

najmniej aktualne świadectwo jakości (atest - orzeczenie laboratoryjne) zawierające co 

najmniej następujące dane: nazwę produktu, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, 

oznaczenia parametrów jakościowych produktu. Po rozładunku Wykonawca sporządza - 

dowód wydania oleju napędowego (np. dokument WZ) z zawartą w nim: 

3.8.1. gęstością przy temperaturze referencyjnej +15 0C, 
3.8.2. ilością paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 150C, 
3.8.3.  ilością paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej. 

 
Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości dostarczonej partii paliwa z 
parametrami jakościowymi podanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 
uznane za niezgodne z przedmiotem zamówienia i będzie podlegało reklamacji. 
 

3.9. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będące podstawą do wystawienia faktury, nastąpi w 

m3 w temperaturze referencyjnej +15°C, wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika 

pomiarowego zainstalowanego na autocysternie, uwidocznionego w dowodzie wydania i 

potwierdzonego podpisem przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
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3.10.  Zgodnie  z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów (t. jedn. Dz. U. 2020  poz. 859), Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania, 

uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu oleju napędowego, za pośrednictwem Platformy 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Obsługa operacji przewozu towarów ma 

być prowadzona w rejestrze zgłoszeń SENT. 

3.11.  Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu 

dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu  pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą 

spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie sposobu 

pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 poz. 1035). Pobranie próbki 

nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie plombowane w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z 

wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa. Zamawiający dopuszcza 

wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. Pojemników na próbki a dalsze sukcesywne dostarczanie 

nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 

3.12. Zamawiający, żąda aby wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonał wpłaty kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2174 ze zm.) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania 

umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości. 

 
Podwykonawcy  

3.13. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 
3.14. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w ofercie (np. w formularzu oferty w pkt. 10) części zamówienia, których 
wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) 
podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku braku informacji o części zamówienia, która 
zostanie powierzona podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje 
zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 

3.15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia. 

3.16. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez 
Wykonawcę. 

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w pkt. 3.7., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

3.18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
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3.20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.21. Postanowienia pkt. 3.17. i 3.18. stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 
3.22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

4. Termin wykonania zamówienia.  
Wykonawca ma dostarczać przedmiot zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie 
wcześniej niż od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4ustawy Pzp z 
wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp; 

5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
5.5.1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 833). 

5.5.2.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym 
zakresie  

5.5.3.  Zdolności technicznej lub zawodowej  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
wykonał– w tym okresie należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy, kontrakty)  
polegające na dostawie oleju napędowego w ilości co najmniej  350 m3 każde. 

 
5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5.5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów: 
5.5.1.  Wykonawca, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.5.2.  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp. 
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5.5.3.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.5.4.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt. 5.2. 

 
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców także na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 i 4 
ustawy Pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 
i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

 
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
UWAGA!!!  
Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z Instrukcją korzystania 
z miniPortalu, która jest dostępna pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-
miniPortal-ePUAP.pdf oraz stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  
 
6.1. Wykonawca składa wraz ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6.1.1. Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego 
poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl lub poprzez inne 
dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 
utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego 
pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

6.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
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wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym 
następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt 

6.1.3. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została 
udostępniona  na  stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf    

6.1.4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 162). 

6.1.5. Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą 
„Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) tj. 
do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków udziału w 
postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać 
dalszych pól części IV formularza, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału 
w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania 
konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 
(kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w 
oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 

6.1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ 
(załącznik nr 3 do oferty) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

6.1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów.  

 
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.3.1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. 
wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa 
osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.3.2.  UWAGA! Powyższego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. 
 

6.3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

 
6.4.1.  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp: 

6.3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;  

6.3.1.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru - 
załącznik nr 4 do SIWZ; 

6.3.1.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru - 
załącznik nr 5 do SIWZ; 

6.3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 
 

6.3.3. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu: 
6.3.3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności  Zamawiający żąda: 
aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, 
wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 833), 

6.3.3.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
żąda: 
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, polegających na wykonaniu dwóch 
zamówień (umowy, kontrakty)  polegających na dostawie oleju napędowego w 
ilości co najmniej  350 m3 każde. 
 
Pod pojęciem „dostawy wykonane” rozumie się dostawy zrealizowane. 
Pod pojęciem „dostawy wykonywane” rozumie się wykonywanie dostaw, z 
których pewna część została zrealizowana.  
 
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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6.3.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 
 

 
6.4. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1.1. SIWZ -
 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

6.4.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.2. SIWZ -
 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

6.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5.1. i 6.5.2.  powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 6.5.1. i 6.5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 6.5.3. 
stosuje się w odniesieniu do aktualności dokumentu. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

 
 

7.1. Informacje ogólne  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

3. Pan Piotr Nowicki – Dyrektor ds. techniki i przewozów, tel. 22 751-33-79 wew. 26 email: 

techniczny@kmlomianki.info; 

4. Pani Nina Burzyńska – Zamówienia publiczne, tel. 22 751-33-79 wew. 26, email: 

zamówienia.publiczne@kmlomianki.info.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
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5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.  

 

7.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email zamówienia.publiczne@kmlomianki.info.  

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium.  

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN 
(słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych).   

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
8.2.1. pieniądzu; 
8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
8.2.3. gwarancjach bankowych; 

mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
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8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).  

8.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu  składania ofert. 
8.4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych 

ograniczeń sprzecznych z Ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość 
zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

8.5. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty 
kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego), tj. gdy:  

8.5.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

8.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
8.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy;  
8.5.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 

8.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 
78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC Banku- SWIFT code POLUPLPR. 
Wadium winno być odnotowane do upływu terminu składania ofert na ww. rachunku 
bankowym - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto 
Zamawiającego.  

8.7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w 
formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci 
elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika 
instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i 
wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, 
chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza 
Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – 
kopii dowodu wykonanej operacji. Dokument należy złożyć wraz z ofertą poprzez 
miniPortal.  

 
8.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

8.8.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 

8.8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
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9. Termin związania ofertą.  

 
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
10.1. Oferta mu być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 
Regulaminie korzystania z miniPortal i Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

10.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 
Aplikacja NIE jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

10.3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten 
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej zmiany lub 
wycofania oferty. 

10.4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Jeżeli na 
ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego 
folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W 
kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

10.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

10.6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór JEDZ 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

10.7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
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ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

10.9. Do przygotowania oferty zaleca się: 
10.9.1. wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  do SIWZ. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 
wzoru formularza oferty oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze 
informacje na początku treści oferty. 

10.9.2. Do oferty należy dołączyć: 
10.9.2.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik; 
10.9.2.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w 
postępowaniu; 

10.9.2.3. JEDZ dla Wykonawcy i podwykonawców zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ; 

10.9.2.4. potwierdzenie wniesienia wadium. 
10.10. JEDZ musi być złożony w oryginale. 
10.11. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być 

podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania 
Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być 
dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal i 
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

11.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

11.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

11.4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2020 r. o godz. 10:00. 
11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r., o godzinie 10:05. 
11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

11.7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, Kiełpin, pokój nr 1.  
 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

12.2. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do 
zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, 
oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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12.3. Zgodnie z podanym wzorem kalkulacji ceny w formularzu oferty (załącznik nr 1 do siwz) 
w ofercie należy podać: stały rabat od ceny 1 m3 oleju napędowego, cenę netto za 1 m3  
po uwzględnieniu rabatu oraz obliczyć cenę netto, wartość podatku vat oraz łączną 
wartość brutto dla całego zamówienia.  

12.4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które 
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, 
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania umowy.  

12.5. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco  niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej SIWZ, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących  wyliczenia ceny, w 
szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

12.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.  
 

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 
Cena oferty brutto – waga kryterium 100%.                                       
 

13.2. Sposób oceny ofert w kryterium Cena oferty – „C” punkty zostaną przyznane wg wzoru: 
 

C= Cn/Cb x 100 x 100% 
 
gdzie:  
C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 
Cn – oferowana najniższa cena brutto oferty (w zł) 
Cb – oferowana cena brutto w badanej ofercie 
100 – wskaźnik stały 
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 
 

13.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w 
kryterium określonym powyżej. 

13.3.1. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.  
13.3.2. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. 

 
13.4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy 
zgodnie ze wzorem umowy, który stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ. 

14.2. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą 
współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 
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14.3. Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

14.3.1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej  
„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum –  określającą 
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie  
możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum   przez któregokolwiek  z jego 
członków  do czasu  wykonania zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

14.3.2. Oświadczenie, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie 
Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 
ze zm ) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania 
umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Zamawiający  nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
16. Wzór umowy.  

16.1 Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ jest wzór umowy stanowiący integralną część  
niniejszej SIWZ.  

16.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z 
Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 

16.3 Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ, na podstawie przepisów określonych w art. 144 ustawy Pzp.   

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
 

17.1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej, określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. 

17.2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
17.2.1. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp - 10 dni. 

17.2.2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 
180 ust. 5 ustawy Pzp - 15 dni. 

17.2.3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a 
jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej - 10 dni. 

17.2.4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w 
terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia - 10 dni. 
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18. Załączniki do SIWZ.  
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy - Formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ). 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – Wzór umowy. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – klucz publiczny.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – Instrukcja korzystania z miniPortalu.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ, ZP.1/2020 

 

Formularz oferty  
 

.................................................. 
(pieczęć firmowa) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy   
................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy  
............................................................................................................................ 
NIP  .......................................................; REGON ....................................................... 
 
e-mail ……………………………. nr telefonu  ..........................;  
 
 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

1.  Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 
ZP.1/2020:  

 

„Dostawa oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.” 

 

 zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ 
oraz w załącznikach za cenę: 

 

Cena oferty brutto: ……………………………………………..……zł 

słownie:………………………………………………………………………………………………. zł 

Cena oferty  została obliczona na podstawie poniżej  kalkulacji: 

 

a b c d e f g 

Ilość m
3 Średnia cena 

netto 1 m
3
  

oleju 

napędowego 

rafinerii LOTOS 

i ORLEN z dnia 

22.10.2020 r. 

Stały rabat 

od ceny 1 m
3
  

oleju 

napędowego 

 

Cena netto za 

1 m
3
  po 

uwzględnieniu 

rabatu (b - c)  

Wartość netto 

(d x a) 

 Wartość 

podatku 

VAT  

(e x %VAT) 

 

Wartość dostawy 

brutto (suma f + e) 

720 
 

3 281,00 zł 

 

….…….zł 

 

……….….zł 

 

……….... zł 

 

………….zł 

 

…………….zł 

 

2. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od zawarcia umowy, jednak 
nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r..  
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3. Oświadczamy, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się 
na należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy 
się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania 
ofert.  

7. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w pkt 14 Siwz.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

9. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy): 

- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*, 

- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).* 

(*niepotrzebne skreślić) 

10. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części 
…………………………….……. . * 

 

Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 
podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów  

1.  

(..)  

 
Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia. * 

(*niepotrzebne skreślić) 
 
11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
*- w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

12. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy 
Pzp dostępne są (rodzaj dokumentu i miejsce skąd zamawiający może je pobrać): 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

13. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:  

 

  ....................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

 
      

*
/ niepotrzebne skreślić 
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Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.1/2020 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) Wykonawcy  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
dotyczy postępowania 

„Dostawa oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.” (ZP.1/2020) 
 

Oświadczam, że 

1) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył odrębną ofertę w ww. 
postępowaniu* 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. 
postępowaniu*: 

1) ……………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………… 

(proszę podać nazwy i adresy tych wykonawców) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA: 
„Grupa kapitałowa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 
 
 
 
 
..............................................   ................................................................................ 

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

 
 



Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.   22 | S t r o n a  
 

 
Poniższe oświadczenie zobowiązany będzie złożyć tylko wezwany do tego Wykonawca 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.1/2020 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) Wykonawcy  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

 
 

dotyczy postępowania 
„Dostawa oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.” (ZP.1/2020) 

 
 

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję: 

nie został wydany*/   został wydany* 

prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca składa dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
..............................................      ................................................................................ 

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy 
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Poniższe oświadczenie zobowiązany będzie złożyć tylko wezwany do tego Wykonawca 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ ZP.1/2020 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) Wykonawcy  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne 
 

dotyczy postępowania 
„Dostawa oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.” (ZP.1/2020) 

 
 

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
 
 
..............................................   ................................................................................ 

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ ZP.1/2020 

 

WZÓR- UMOWA  

 

zawarta w dniu …………………..r. w Łomiankach, pomiędzy: 

 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 

05-092 Łomianki, NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; nr BDO 000233238; wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 

0000099681, kapitał zakładowy 11 098 500 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

reprezentowaną przez: 

Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

a 

 

................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o 

następującej treści: 

  

§ 1 

Przedmiot umowy  

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego wraz z sukcesywną dostawą do 

siedziby Zamawiającego w szacunkowej ilości 720 m
3
. Zamawiany olej napędowy będzie 

wykorzystywany przez Zamawiającego wyłączcie do celów własnych. Kod CPV : 

09134100. 

2.  Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą 

zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków 

atmosferycznych. Paliwo na okres przejściowy od 1 października do 15 listopada i od 1 

marca do 15 kwietnia musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą 

niż: -10 °C. Dla oleju napędowego, który ma być dostępny od 16 listopada do końca 

lutego, temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż. -20 °C.  

3.  Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko 

do siedziby Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.: 6:30-12:30. W 

uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw również 

w innych dniach. Zamawiający będzie przekazywał zamówienie na dostawę kolejnej 

partii paliwa z wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed terminem realizacji 

dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość z jednodniowym wyprzedzeniem 

wskazania innych godzin przyjęcia oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw. 

4. Zamawiający posiada stację paliw w postaci 3 naziemnych zbiorników. Czynności 

związane z przeładunkiem będą ciążyć na Wykonawcy.  
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5. Przewidywana jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 5000 litrów i nie większa 

niż 15000 litrów.  

6. Autocysterny Wykonawcy muszą być:  

1) pojemności umożliwiającej jednorazowy załadunek do pełna zbiorników do  

magazynowania oleju napędowego,  

2) wyposażone w atestowany i legalizowany przepływomierz do odmierzania ilości 

wydawanego paliwa, posiadający układ pomiaru w litrach przy temperaturze 

referencyjnej +15 
0
C, jak również rzeczywistą ilość paliwa, 

3) wyposażone w układ dystrybucyjny umożliwiającym przeładunek do zbiorników 

naziemnych, 

4) autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do 

przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).  

 

7. Wykonawca przed pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające, że autocysterna, którą będzie dostarczane paliwo posiada legalizowany 

przepływomierz, dotyczy to również w przypadku zmiany autocysterny. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed każdym rozładunkiem autocysterny 

komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego oleju napędowego, 

zawierający co najmniej aktualne świadectwo jakości (atest - orzeczenie laboratoryjne) 

zawierające co najmniej następujące dane: nazwę produktu, datę sporządzenia atestu, 

nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów jakościowych produktu. Po rozładunku 

Wykonawca sporządza - dowód wydania oleju napędowego (np. dokument WZ) z 

zawartą w nim: 

1) gęstością przy temperaturze referencyjnej +15 
0
C, 

2) ilością paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 15
0
C, 

3)  ilością paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej. 

 

9. Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości dostarczonej partii paliwa z 

parametrami jakościowymi podanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

będzie uznane za niezgodne z przedmiotem zamówienia i będzie podlegało reklamacji. 

10. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będące podstawą do wystawienia faktury, 

nastąpi w m3 w temperaturze referencyjnej +15°C, wg wskazań atestowanego i 

legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie, 

uwidocznionego w dowodzie wydania i potwierdzonego podpisem przez upoważnionych 

przedstawicieli obu stron, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.  

11.  Zgodnie  z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów (t. jedn. Dz. U. 2020  poz. 859), Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu oleju napędowego, za 

pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Obsługa 

operacji przewozu towarów ma być prowadzona w rejestrze zgłoszeń SENT. 

12.  Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w 

celu dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu  pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą 

spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie sposobu 

pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 poz. 1035). Pobranie 

próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie plombowane 

w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone 

Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, 

czystego paliwa.  

13. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. pojemników na próbki a dalsze 

sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 
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14. Zamawiający, żąda aby wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonał wpłaty kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 

b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały 

okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej 

wysokości. 

 

§ 2 

 

1.Strony postanawiają, że dostawa i odbiór zakupionego paliwa odbywać się będzie na 

podstawie powiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, ze wskazaniem ilości dostarczanego paliwa w jednym transporcie, na 

tel. …………….., e-mail  ………………. . Zamawiający dopuszcza dokonywanie 

zamówień za pomocą portalu internetowego na którym Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu możliwość indywidualnego zalogowania się. 

2.Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: Maciej Moćko mail: 

przewozy@kmlomianki.info, Piotr Nowicki mail: techniczny@kmlomianki.info  

3.Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ………………… 

4.Zmiana osób  wymienionych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga 

powiadomienia drugiej strony o zmianie. 

 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania kontroli laboratoryjnej losowo wybranej 

próbki oleju napędowego dostarczonego przez Wykonawcę w celu jego kontroli 

jakościowej w zakresie zgodności dostarczonego i wykorzystywanego oleju napędowego 

z wymaganiami jakościowymi dla oleju napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

udostępnienia Zamawiającemu przy każdej dostawie pojemników w celu pobrania próbki 

paliwa. Pobranie próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i będzie przez tą 

osobę plombowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Koszty ekspertyzy będą pokrywane przez strony w zależności od ich wyniku, tj. jeśli 

wynik laboratoryjnego badania oleju zlecony przez Zamawiającego ujawni jego 

właściwości niezgodne z umową, wówczas kosztami badania obciążony zostanie 

Wykonawca, jeśli zaś wynik będzie prawidłowy, koszty badania poniesie Zamawiający. 

3. Badania wykonywane będą w wybranym przez Zamawiającego akredytowanym 

laboratorium.  

4. Ujawnienie przy pomocy badań laboratoryjnych niezgodności parametrów określających 

właściwości próbki oleju danej dostawy z określonymi w umowie, będzie uznane za 

niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.  

5. Wynik badania otrzymany z niezależnego laboratorium jest wiążący dla obu stron i 

przesądza o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów określających właściwości próbki 

oleju danej dostawy z określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

całości oleju pozostającego w stanie zapasu danego zbiornika, do którego zlano paliwo o 

niezgodnych parametrach. Termin wymiany wynosi max. 24h od zgłoszenia żądania 

wymiany. 

7. W przypadku reklamacji ilościowej Wykonawca zobowiązuje się maksymalnie w ciągu 

2 dni od daty zgłoszenia reklamacji dostarczyć odpowiednią zgodną z zamówieniem ilość 

brakującego oleju. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 2 dni 

roboczych zostanie potraktowane jako uznanie reklamacji.  

mailto:przewozy@kmlomianki.info
mailto:techniczny@kmlomianki.info
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8. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust.6 należność za dostawę zapłacona 

będzie po otrzymaniu faktury korygującej. 

9. Dostawa oleju napędowego w trybie określonym w ust. 6 nastąpi wg ceny obowiązującej 

w dniu dokonywania nalewu zareklamowanego oleju. 

 

 

§ 4 

 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może 

przekroczyć kwoty brutto: ……………. zł (słownie: …………….), netto:………………. 

(słownie: ………………..), zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy.  

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z 

niewykorzystania kwoty określonej ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać jego ilość 

w m
3
 zgodnie z postanowieniami § 1 ust 10, oraz cenę o jakiej mowa w § 5. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni, licząc od 

dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

6. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.).  

7. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) pod 

numerem PEPPOL – NIP 1180746143. 

 

§ 5 

 

1. Cena sprzedaży netto 1 m
3
 oleju napędowego w temperaturze referencyjnej + 15° C 

wraz z kosztami transportu do Zamawiającego, nie będzie wyższa niż średnia 

matematyczna cen netto obowiązująca w PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A. 

opublikowana na stronach internetowych tych koncernów w dniu dostawy z 

uwzględnieniem stałego rabatu określonego w formularzu oferty stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy.  

 

2. Cena będzie obliczana według nast. wzoru: 

 

C = (Śc – R)      tj. C = (Śc – ….zł) 

 

Legenda: 

C – cena za 1 m
3
 oleju napędowego netto 

Śc – średnia matematyczna cen obowiązujących w PKN ORLEN S.A. i GRUPY 

LOTOS S.A. opublikowanymi na stronach internetowych tych koncernów za 1m³. 

R – rabat w zł. 

 

3. Strony ustalają, że określona cena paliwa będzie podawana do dwóch miejsc po 

przecinku zgodnie z ogólną zasadą matematyczną. 

 

 

 



Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.   28 | S t r o n a  
 

 

§ 6 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) w przypadku zwłoki w dostawie oleju napędowego - w wysokości 1% wartości 

brutto niedostarczonej partii paliwa, ustalonej wg ceny obowiązującej w dniu, w 

którym dostawa miała nastąpić, za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w dostawie oleju napędowego zgodnie z zapisem § 3 ust. 6  - 

w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej partii paliwa, liczonej od dnia w 

którym miała nastąpić dostawa i ustalonej wg cen obowiązujących w tym dniu, za 

każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w 

wysokości 10% wartości brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej 

umowy. 

4) za brak odpowiednich pojemników określonych w §3 ust.1, w wysokości 1000 zł 

za każdy przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z 

tytułu niniejszej umowy kar umownych, każdorazowo z należnościami za dostawy 

określone fakturą. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone  kary umowne. 

4. W przypadku gdy wynik badania laboratoryjnego potwierdzi niezgodności 

parametrów dostarczonego oleju z określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek, a w przypadku awarii 

autobusów, do których został wlany olej niezgodny z parametrami określonymi w §1 

ust.1, Wykonawca zobowiązany jest, do pokrycia kosztów zakupu, wymiany i 

naprawy wszystkich części, które uległy uszkodzeniu w wyniku użycia niewłaściwego 

oleju. 

5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Wykonawca może naliczać odsetki 

ustawowe za zwłokę. 

 

§ 7 

 

1. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanych dostaw w przypadku trzykrotnej 

dostawy przez Wykonawcę oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych 

dla oleju napędowego. 

3. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie miesiąca od daty 

wystąpienia trzeciej dostawy oleju napędowego nie spełniającego wymagań 

jakościowych ze skutkiem od dnia odstąpienia. 

4. Zamawiający rozwiąże umowę z winy Wykonawcy, jeżeli nie będzie utrzymywał kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) w 
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wysokości co najmniej 1 mln PLN przez okres trwania całej umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

§ 8 

 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2021 r. do 

dnia 31.12.2021 r. lub do czasu wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust.1 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę: samodzielnie* lub przy udziale 

podwykonawców* (jeżeli wykonawca wykazał w ofercie, że wykonanie zamówienia 

powierzy podwykonawcom). 

* niepotrzebne usunąć 

2. Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, podpisać umowę z 

Podwykonawcami o wykonanie określonej szczegółowo części przedmiotu umowy, 

wymienionej w ofercie. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia 

określonych Podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był 

niezgodny z SIWZ lub innymi obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku podzlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze tychże prac. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i 

terminowość dostaw wykonywanych przy udziale Podwykonawców. 

 

§ 10 

                                                                                                                                                                                                                                              

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu 

zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie 

mogą wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawartego w SIWZ. 

2. W przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w 

przypadkach przewidzianych w Umowie, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w celu: 

1) dostosowania rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych 

przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów prawa lub do warunków, w 

jakich wykorzystywany będzie przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy dokonana ocena 

tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa w dniu zawarcia Umowy; 

2) optymalizacja kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją 

Umowy;   

3. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w związku z zaistnieniem następujących 

okoliczności: 

1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w 

przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

2) wystąpienia klęski żywiołowej, 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę 

wynikającą z tej zmiany. 
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4. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na 

termin realizacji przedmiotowej Umowy, 

b) uzasadnienie zmiany. 

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne przepisy mające związek z przedmiotem 

umowy. 

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią 

związane, nie dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy 

sąd powszechny  w właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty Wykonawcy. 

2. Oświadczenie, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie 

Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z 

późn. zm.) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania 

umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości. 

3. Zaświadczenie w postaci wydruku z elektronicznego wykazu prowadzonego przez 

Ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzający, że wykonawca jako 

podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w wysokości co 

najmniej 1 mln zł. 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

………………………….      …………………….... 
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